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Komisja, na posiedzeniu w dniu 4 października 2012 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 3 października 2012 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 i 25. 
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 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek sen. 
J. Jackowskiego 
poparty przez 
mniejszość komisji 
 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 22 należy głosować 

łącznie. 

 

1)  w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 

1) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 

ukończenia 18 roku życia; 

3) 115,00 z na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 

ukończenia 24 roku życia.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 7, 15, 17, 18, 19, 21, 24 i 25 należy głosować łącznie. 

Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie odpowiednia 

modyfikacja art. 1 ust. 3, art. 3 pkt 2a i 3, art. 5 ust. 3 zdanie pierwsze 

i ust. 4–4b, art. 23 ust. 5a pkt 2, art. 24 ust. 2 i 3 oraz art. 25 ust. 2 

ustawy nowelizowanej. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 14, 16, 20 

i 23. 

 

2)  w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 3 uchyla się pkt 10;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 
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3)  w art. 1 skreśla się pkt 1; 

 

Poprawka 
KRPS 
 

4)  w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 12a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie 

na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku 

rodzinnego.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

5)  w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości: 

1) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

2) 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 

ukończenia 24 roku życia.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

6)  w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku 

z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania 

przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

7)  w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia 

31 października roku kalendarzowego, w którym rozpoczęto rok 

szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

8)  w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 15 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której 

znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 

artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i 

obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 
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gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, 

legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie 

na dziecko albo 

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do 

miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, 

w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także 

szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek 

szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym 

nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł 

miesięcznie na dziecko.”;”; 

 

9)  w art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł 

miesięcznie.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

10)  w art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 

520,00 zł miesięcznie.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

11)  w art. 1 w pkt 4, w ust. 1 skreśla się wyrazy „, oraz wysokości 

świadczeń rodzinnych”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

12)  w art. 1 w pkt 5: 

a) w lit. a w zdaniu wstępnym po wyrazach „w ust. 1” dodaje się 

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako tiret pierwsze i dodaje 

się drugie tiret w brzmieniu: 

„– uchyla się pkt 2,”, 

b) w lit. b, w ust. 2 skreśla się wyrazy „, oraz wysokość świadczeń 

rodzinnych,”, 

c) w lit. c: 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 
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– w ust. 4 skreśla się wyrazy „, oraz wysokości świadczeń 

rodzinnych,”, „, oraz wysokość świadczeń rodzinnych,” 

oraz „i 2”, 

– w ust. 5 skreśla się wyrazy „, oraz wysokość świadczeń 

rodzinnych”;  

 

13)  w art. 1 dodaje się pkt … w brzmieniu 

„…) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:  

„Rozdział 4a. 

Waloryzacja świadczeń 

Art. 19a. 1. Świadczenia rodzinne, o których mowa 

w art. 2  pkt 1, podlegają okresowej waloryzacji od dnia 

1 listopada roku kalendarzowego następującego po roku 

kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w okresie od roku kalendarzowego, 

w którym ostatnio była przeprowadzona waloryzacja, wynosi co 

najmniej 108,0 %.  

2. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia 

rodzinnego przez wskaźnik waloryzacji. 

3. Waloryzacji podlega kwota świadczenia rodzinnego 

w wysokości przysługującej ostatniego dnia okresu zasiłkowego 

przypadającego w roku kalendarzowym, w którym przeprowadza 

się waloryzację. 

4. Waloryzacja obejmuje świadczenia rodzinne wypłacane w 

ostatnim dniu okresu zasiłkowego przypadającego w roku 

kalendarzowym, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. 

Należną kwotę świadczenia rodzinnego zaokrągla się w górę do 

pełnych złotych. 

Art. 19b. 1. Wskaźnik waloryzacji jest równy wskaźnikowi 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w okresie od roku 

kalendarzowego, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację, 

do roku poprzedzającego termin waloryzacji. 

Art. 19c. Jeżeli przez okres 2 lat kalendarzowych 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 
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następujących po roku kalendarzowym, w którym 

przeprowadzono ostatnią waloryzację, wskaźnik, o którym mowa 

w art. 19a ust. 1 nie osiągnął co najmniej 108,0 %, waloryzację 

przeprowadza się od dnia 1 listopada następnego roku 

kalendarzowego. 

Art. 19d. Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych w ramach 

waloryzacji następuje z urzędu. 

Art. 19e. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca 

stycznia wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 

w poprzednim roku kalendarzowym w stosunku do roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przeprowadzono 

ostatnią waloryzację. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 14 dni 

roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, wskaźnik 

waloryzacji, o których mowa w art. 19a ust. 1.”;”; 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 14, 16, 20 i 23 należy głosować łącznie. 

 

14)  w art. 1 dodaje pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 23 w ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) oświadczenia osoby, o której mowa w art. 23 ust. 1, 

ubiegającej się o świadczenie rodzinne na nowy okres 

zasiłkowy, stwierdzającego, że nie występują zmiany mające 

wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych,”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
 

15)  w art. 1 dodaje pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 23 w ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) oświadczenia osoby, o której mowa w art. 23 ust. 1, 

pobierającej świadczenie rodzinne, stwierdzające, że nie 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 
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występują zmiany mające wpływ na prawo do świadczeń 

rodzinnych,”;”; 

 

16)  w art. 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

”…) po art. 23a dodaje się art. 23b w brzmieniu: 

”Art. 23b. 1. Osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, 

ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy, 

składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, oświadczenie, że nie występują zmiany 

mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.  

2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi 

podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy 

okres zasiłkowy. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się od 

dnia 1 września do dnia 31 października trwającego okresu 

zasiłkowego. 

4. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wypłata 

świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 30 

listopada, jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie 

złożone do dnia 30 września. 

5. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wypłata 

świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 

31 grudnia, jeżeli oświadczenie, o którym mowa zostanie złożone 

do dnia 31 października.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
 

17)  w art. 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) po art. 23a dodaje się art. 23b w brzmieniu: 

„Art. 23b. 1. Osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, 

pobierająca świadczenie rodzinne składa, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

oświadczenie, że nie występują zmiany mające wpływ na prawo 

do świadczeń rodzinnych. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 
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„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się do dnia 

30 września każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku 

następującego po dacie wydania decyzji w sprawie ustalenia 

prawa do świadczeń rodzinnych. 

3. Niezłożenie oświadczenia w terminie, o którym mowa 

w ust. 2 powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia. Przepisy 

art. 28 stosuje się odpowiednio. 

4. Podmiot realizujący świadczenia rodzinne jest obowiązany 

poinformować osoby ubiegające się oświadczenia rodzinne 

o terminach, o których mowa w ust. 3 oraz art. 24.”;”; 

 

18)  w art. 1 dodaje pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na czas 

nieokreślony, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9, 

art. 10 i art. 14–17.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

19)  w art. 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„ …) w art. 26 uchyla się ust. 2a–4 i 6;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

20)  w art. 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

”…) w art. 26: 

a) uchyla się ust. 2a–4, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

”6. Podmiot realizujący świadczenia rodzinne jest 

obowiązany poinformować osoby ubiegające się 

o świadczenia rodzinne o terminach, o których mowa 

w art. 23b oraz w art. 24.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
 



– 8 – 

21)  w art. 1 po pkt 5 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 28:  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

„2. W przypadku udzielenia wyjaśnień, o których mowa 

w ust. 1 wypłaca się świadczenia rodzinne od miesiąca, w 

którym wpłynęły wyjaśnienia, jeżeli osoba spełnia warunki 

określone w ustawie.”,  

b) ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku zgłoszenia się osoby po upływie 

trzech, ale przed upływem sześciu miesięcy, wypłaca się jej 

świadczenia za cały okres wstrzymania, jeżeli osoba spełnia 

warunki określone w ustawie.  

5. Jeżeli wznowienie wypłaty nie nastąpi w terminie 

12 miesięcy od daty wstrzymania świadczenia prawo do 

świadczeń rodzinnych wygasa.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

22)  po art. 2 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Pierwszej po dniu wejścia w życie ustawy waloryzacji 

świadczeń rodzinnych, o której mowa w przepisach wymienionych w 

art. 1 pkt 10, dokonuje się od dnia 1 listopada roku kalendarzowego 

następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku 2012 

wyniesie co najmniej 108,0 %.”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

23)  po art. 2 dodaje się art. … w brzmieniu: 

”Art. …. Przepisy art. 23b stosuje się do okresu zasiłkowego 

rozpoczynającego się od dnia 1 listopada 2013 r.”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
 

24)  po art. 2 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Do świadczeń przyznanych przed dniem wejścia w życie 

ustawy przepisy art. 28 stosuje się w dotychczasowym brzmieniu.”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 
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25)  po art. 2 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Osoby, którym przyznano świadczenie rodzinne 

w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r., oświadczenie, 

o którym mowa w art. 23b składają do 31 października 2013 r.”. 

 

 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
komisję 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


